
A TARTALOMBÓL

• Bemutatkozik
az új számvevő -
széki elnök

• Egyházmegyei
hittanverseny

• A hitoktatásról
általában

• Konfirmáció

• Ifjúsági hétvége
Gyékényesen

• Állandó 
alkalmaink

2016. Húsvét

Gyülekezetünk
minden 
tagjának 
áldott és békés
húsvéti ünnepet
kívánunk!

Talán éppen húsvét volt. A nagy asztalt ki kellett nyitni, hogy
elférjünk körülötte. Emlékszem, ahogy szőke copfos kislány -
ként ülök és tágra nyílt szemekkel figyelem a tányérom. 

Minden megszűnt körülöttem. A tér, az idő... nem láttam
mást mint a tányér arany szegélyét és az apró halványkék
virágokat. A legszebb ünnepi étkészlet volt. Tökéletes finom-
sággal festett porcelán, melyen a nefelejcsek mint lányok fején
koszorú futottak körbe. Enni sem volt kedvem belőle, nem
akar tam, hogy bármi eltakarja szemem elől a tökéletes pom -
páját. Úgy ültem ott, mint akit elvarázsoltak. Hercegnőnek
képzetem magam, akinek palotájában minden pompás, semmi -
ben sincs hiba. Hercegnő, akinek világa éppen olyan tökéletes,
mint az arany szegély mellett a nefelejcskoszorú. 

„Meríts!” – hallottam hirtelen nagyanyám hangját. Ahogyan
felnéztem, mindenki előtt aranyló húsleves gőzölgött, csak 
az én tányérom volt üres. Merítettem, de csak a levéből, hogy
a tányér szépsége el ne tűnjön csillogó tekintetem elől. 

„A sűrűjéből is!” – ahogyan nagyanyám kimondta, már in-
dult is a merőkanalat tartó keze, hogy a leves sűrűjével töltse
meg a tányérom. Milyen jól tette! Mert az az íz, mindent feled-
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hívo gatóak a harangjaink, bármilyen szépek
a templomaink, ha nem telnek meg tarta -
lommal, szívvel, lélekkel, nem lesznek
mások, mint dekorációk. 

Merítünk a legjavából, a legfontosabból.
Merítünk erőt, hitet, bizalmat és remény -
séget a feltámadott Krisztusból, kérve, hogy
áldása legyen gyülekezeteinken. 

Így adjuk át ezt a hírlevelet. Ahogyan
írtuk, fogadják úgy a testvérek is: bizalom-
mal, szeretettel…

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna

Pár mondattal szeretnék bemutatkozni.
Balogh Attila vagyok, 2011-ben köl töz tünk
Fonyódra Dunaszerdahelyről felvidékről, 
a Csallóköz fővárosából. Lel kész családból
származom, édesapám evangélikus lelkész
volt. Négyen voltunk testvérek.

Több mint harminc évet a közgaz da ság -
ban dolgoztam: takarékpénztárban, építke -
zési vállalatnál, lakásszövetkezetnél, majd
egyházi iskolában mint közgazdász. 

A rendszerváltás előtt, az akkori nehéz -
ségek ellenére is rendszeresen gyakoroltam

Bemutatkozik az új számvevőszéki elnök
Egyházközségünk közgyűlése február 7-én, új számvevőszéki elnököt 

választott Balogh Attila személyében. 

a vallásomat. Azokban az időben egyházi
há zasságot kötöttünk feleségemmel.

Nyugdíjba vonulásom után még tíz évet
dolgoztam. Munkám mellett a dunaszerda-
helyi evangélikus egyházközösségben is
tevékeny ked tem mint presbiter, pénztáros és
könyvelő. Akkor fejeződött be a munkám,
amikor ideköltöztünk. Az egyháznál a mun -
kámat mindig térítés nélkül végeztem.

Igyekszem, hogy a Balatonboglári Evan-
gélikus Egyházközség hasznos tagja legyek,
és munkámat a lehető legjobban végezzem.

Erős vár a mi Istenünk!

tetett, tartalom nélkül, íz, illat nélkül nem
volt más a tányér, mint pusztán dekoráció.
Az sem bántott, hogy piszkosak lettek a vi -
rágok, hogy homályos lett az arany szegély,
mert éppen a lényeget, az értelmet adta meg
minden tökéletlenség.

Ilyen szeretne lenni ez a hírlevél, a „Me -
rítő”. Cseppet sem tökéletes, de igyekszik
meríteni gyülekezeteink életéből, minden -
napjainkból, az örömeinkből és a nehéz -
ségekből is. Mert lehetnek bármilyen
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keresztül meg ismerhetjük az Atyát, akin
keresztül egészen közel kerülhetünk Hozzá.

Nyitott sír felett állva sokszor gondolko-
zom azon látva a gyász könnyeit, hogy
vajon tényleg él-e bennünk ez a reménység? 

A legnagyobb mélységben, a legnagyobb
szükségben tud-e vigasztalni, tud-e bátorí-
tani, erősíteni, hogy van bűnbocsánat, van
üdvösség, örök élet? Csüggedésben, re mény -
telenségben éltet-e bennünket az a hit, hogy
a földi élet véges, de csak múló perc ahhoz
mérten, ami az Isten országában ránk vár?
Krisztus értünk, a mi bűneinkért, halt meg 
a kereszten. Húsvét hajnalán feltámadt,
hogy lássuk, érezzük, nem kudarc volt a ha-
lála, nem vesztes küzdelem, hanem célja 
és értelme volt. A mi életünk, a mi üdvös -
ségünk.

Bolondság? Képtelenség? Lehetetlen?
Em beri ésszel, értelemmel hit nélkül való -
ban az. De nekünk, elhívottaknak mindent
jelent: reménységet, vigasztalást, megnyug -
vást, életet, az Isten szeretetét, ami nem
hagyja, hogy egy is elvesszen közülünk.
Húsvét ünnepe ennek a bizonysága. Annak,
hogy nincs hatalom, mely elválaszthatna
bennünket ettől a szeretettől. Velünk van túl
a síron, túl a halálon is, míg egy napon fel-
támadás, örök élet vár ránk.             KRZS

Ha van valami, amiről úgy gondoljuk, hogy
nem érdemes ko molyan venni, arra egysze-
rűen azt mondjuk, hogy bolondság. Nem
érdemes foglalkozni vele mert  ésszerűtlen,
lehetetlen, kép telen még az ötlet is. 

Pontosan ezt gondolják sokan, amikor a
megváltásról, Krisztus kereszthaláláról volt
szó. Megütközés, bolondság. Nem érdemes
komolyan venni, mert még az ötlet is kép -
telenség, hogy az Isten így készítse el 
a meg váltás, a szabadulás útját. A kereszt -
halál a leg kí nosabb éslegszégyenletesebb
kivégzési módnak számított; ugyan mi oka
lenne az Istennek, hogy a kereszten halt
Krisztus által kerüljön hozzá újra közel 
a tévútra tért emberiség. Sokan éppen ezért,
jeleket várnak az Istentől. Megdönthetetelen
bizonyítékokat, olyan látható csodákat
melyek nyilvánvalóvá, egyértelművé teszik,
hogy az Isten él és Ura az egész világnak,
hogy van örök élet, mennyország, ahol 
a halál után élet vár ránk. És mivel a feltá-
madás csodáját emberi ésszel felfogni,
megma gya rázni nem lehet, ezért sokak
számára nem is több, mint bolondság. 

Pedig a hit nem az emberi értelemből
fakad, hanem a szí vün ket, lelkünket érinti
meg. Az igazi hit tudja, hogy nem látásból,
nem kézzelfogható bizonyítékokból, cso-
dákból kell töltekeznie, megújulnia, hanem
az Isten szavába, ígéretébe vetett bizalom-
ból. Abból a reménységből, hogy Krisztus
halála és feltámadása által üdvösségünk,
örök életünk lehet, hogy éppen a megfe -
szített, kínos halált halt Krisztus az, akin

Húsvéti üzenet
„A keresztről szóló beszéd bolondság ugyan

azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik

megtartatunk, istennek ereje.” 1Kor 1,18
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A gyülekezet jövője szempontjából lét -
fontosságú lehet, hogy minél több gyermek
hitoktatását megoldjuk, minél több szülővel
a kapcsolatot felvegyük és ápoljuk. 

Szétszórtságunk miatt különösen nehéz
helyzetben vagyunk, kevés gyermekkel kis
létszámú csoportokban tudunk foglalkozni.
Ez egyrészt hátrányt jelent, hiszen több felé
kell menni, de előnyt is abban a tekintetben,
hogy a gyermekekkel való foglalkozás
sokkal személyesebbé válik. Az ismeretek
elsajátításán túl valóban van idő a hozzánk
beíratott diákok gondjaival, nehézségeivel
is foglalkozni, a gyermekek nevelésében a
szülőkkel együttműködni.

Gyülekezetünk területén jelenleg öt ál -
talános iskolában zajlanak hittanórák 
a kötelező óraszám keretén belül, Balaton-
fenyvesen, Fonyódon, Balatonbogláron,
Somogyváron és Somogyvámoson.

Ezen kívül Hácson is elkezdődtek tavaly
novembertől a gyerekfoglalkozások, vala -
mint jelen vagyunk a Hácsi, Somogyvámosi
és Szőlősgyöröki óvodában is. 

A 2016/17-es tanévben a fentieken kívül
a Balatonlellei és Szőlősgyöröki általános
iskolákban is lehetőség lesz a kötelező hit-
oktatásban való részvételre. A következő

tanévben már mind a 8 osztályban kötelező
lesz a hittan, vagy erkölcstanóra, így most a
leendő elsősök és ötödikesek kapcsán fogják
kérni az iskolák a nyilatkozatot arról, hogy
mire írassák a gyermekeiket.

Ezúton is kérjük az érintett szülőket és
nagyszülőket, hogy az első osztályba való
beiratkozáskor, ami áprilisban lesz esedé-
kes mindenképpen írassák be a gyerme-
keket az Evangélikus hittanra. Ugyanígy
az ötödik osztályba lépő diákok esetében
is lehetőség szerint válasszák az Evangé-
likus hittant.

Év közben a változtatásra nincsen
lehetőség, illetve ha valaki a következő
tanév kezdetétől szeretné Evangélikus hit-
tanra járatni a gyermekét, annak május 20-
áig kell írásban nyilatkozatot tennie az
iskola felé erről. Ebben az esetben kérjük,
hogy minél előbb jelezzék szándékukat az
alábbi email címen vagy telefonszámon, és
mindenképpen írassák át evangélikus hit-
tanra a gyermekeket a következő tanévtől, a
további tájékoztatás, kérdések kapcsán
pedig vegyék fel a kapcsolatot velünk. 

K.M.

Konfirmáció

A hitoktatásról általában

Jelenleg két csoportban Hácson négy fővel
és Balatonbogláron öt fővel folyik konfir -
mációs oktatás, amelyen a fiatalok Luther
életével és elsősorban a Kis Kátén keresztül
az evangélikus egyház legfontosabb tanítá -
saival ismerkedhetnek meg, majd adnak
számot tudásukról a konfirmációi istentisz-
teletek keretében. 

Hácson Pünkösd vasár nap, május 15-én,
14.30-kor kezdődő Istentisztelet keretén
belül kerül sor a konfirmációra, Balaton-
bogláron pedig a konfirmáció május 29-
én 11.00-kor lesz. 

A következő konfirmációs előkészítő
órákat szeptember végétől tervezzük meg -
tartani az erre jelentkező fiatalok függvé -
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Ezúton szeretnénk gyülekezetünk tagjait
tájékoztatni arról, hogy templomunk faszer-
kezetében rovarok okozta károsodás miatt
kb. 3.500.000 Ft összegű javítási munka vált
szükségessé. Külső részen a korhadt faele-
mek cseréjét, bádog javítását, a templom -
belsőben az északi oldalon az ablakok
szigetelését, valamint a teljes belső fapár-

Tájékoztatás a boglári templomban várható 
javítási munkákról

kányzat cseréjét kell elvégeznünk a további,
nagyobb károk elkerülése miatt. Az egyház-
megye 1.500.000 Ft támogatást biztosít, 
de a fennmaradó összeget gyülekezetünknek
kell előteremteni. Kérjük, hogy lehetősé -
geikhez mérten, amennyiben tehetik, járul-
janak hozzá adományaikkal a javítás
költ  ségeihez.

nyében, szombati napokon. Amennyiben
vannak gimnazista korú fiatalok, akiknek 
a konfirmációja az elmúlt években elmaradt,
a nyári szünet időszakában is szívesen meg -
tartjuk ezeket, előre láthatóan július folya-

mán. Kérjük, minél előbb jelezzék ez ügy -
ben is a szándékukat Kőszeghy Mik lós nál a
06-20-824-6377 mobil számon, vagy a
m.koszeghxy@gmail.com emailcímen.

Ifjúsági hétvége – Gyékényes, április 15-17.
Eszter könyve – a bátorság szabaddá tesz!

2016. április 15-17. között ifjúsági hétvégét szervezünk Gyékényesre, amelyre a
konfirmandusokon kívül a 6. 7. osztályos gyermekeket, illetve a középiskolás fiata-
lokat is szeretettel hívjuk és várjuk. 

TErVEzETT ProGrAM:
április 15., péntek: Indulás vonattal 17.33-kor Balatonboglárról. Esti áhítat, közös
éneklés, beszélgetés, játék
április 16., szombat: Délelőtt kirándulás a gyékényesi tavak környékén. Délután fó-
rumbeszélgetés, játék, csoportos foglalkozások, középpontban: Eszter könyve. Este
filmvetítés: Brian élete
április 17., vasárnap: 9.45 istentiszteleten való aktív résztvétel. Indulás haza 12.15-
kor vonattal.
Ebédet szombaton az óvodában biztosítanak számunkra

A hétvége költsége: 4000 Ft/fő, 
amely tartalmazza az utazás, szállás és étkezés költségeit is.

Jelentkezési határidő: április 10. Jelentkezés Kőszeghy Miklósnál 
(e-mail: m.koszeghxy@gmail, mobil: 06-20/824-6377)



2016. Húsvét6

2016. március 19-én egyházmegyei hittan-
versenyt hirdettek Iharosberénybe, melyre
egyházközségünk is  nevezett négy csapat-
tal. A feladat József történetének az elmélyí-
tése volt, így a hetek óta zajló felkészülés
le zárásaként a verseny előtti szombaton egy
vidám délutánra hívtuk a gyerekeket, ahol
az áhítat, és a játékos akadályverseny min -
den, időnként megmosolyogtató feladata is,
a bibliai eseményeket idézték fel.  Nagy örö -
münkre egy fontos vendégünk is érkezett 
a fáraó személyében, aki a gyerekek segít -
ségét kérte furcsa álma meg fej téséhez. 

A készülésnek meg lett az ered ménye is,
hiszen Iharosberényben gyermekeink jól
szerepeltek: a 3-4. osztályosok között a 14
induló csapatból a mieink a középme zőny -
ben végeztek, az 5-6. osztályosok pedig a 13
csapatból a 2. és 3 helyezést érték el. 

2. helyezett fiúcsapatunk: Dankó Tas,

Mei reisz Levente, Tilesch Marcell.

3. helyezett lánycsapatunk: Kőszeghy Bo-

róka, Kövér Erika.

Büszkék vagyunk nemcsak rájuk, hanem
minden hittanosunkra, aki vállalta a megmé -
rettetést és részt vett a versenyen.

Egyházmegyei hittanverseny

Egyházfenntartás összege Balatonboglá-
ron a nyugdíjasoknak 6000, dolgozóknak
10.000 Ft egy évre. 
Szórványgyülekezeteinkben, ahol ehhez
képest eltérés van, ott az összeg valame -
lyest emelkedett, mivel szeretnénk több
lépésben egységesíteni a hozzájárulás mér -
tékét. Így kérjük, hogy forduljanak biza-
lommal a gyülekezetek gondnokaihoz vagy
a lelkészekhez, akik minden bővebb infor-
mációt meg fognak adni. 

Köszönjük az eddigi befizetéseket, és sze -
retettel kérjük, hogy ebben az évben is tá -
mo gassák egyházközségünk működését.
Befizetéseiket megtehetik közvetlenül a gyü -
lekezet számlájára utalva vagy sárga postai
csekken is, melyen nemcsak az egyház-
fenntartást, de adományaikat is elküldhetik.
Kérjük, hogy a közleményben minden eset-
ben tüntessék fel a befizetés célját. Csekkek
megtalálhatók a templomainkban, illetve
kérésre szívesen postázunk is.
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KülönBségEK

Jézus megkeresi 
és újra egybegyűjti
a reményüket
vesztett
tanítványokat. 

Keress öt apró
különbséget a két
kép között! Színezd
ki a képeket!

Gyerekeknek
Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária, Mária,

és Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenje-

nek, és megkenjék Jézus testét. Napkeltekor, elmentek

a sírbolthoz, és látták, hogy a kő el van henge rítve.

Amikor bementek a sírboltba, egy fehér ruhás ifjút

láttak. Az így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! A názáreti

Jézust keresitek, akit megfeszít ettek? Feltámadt,

nincsen itt.”

ÚtvEsztő
Segíts Máriának eljutni az üres sírhoz.

színEző
Asszonyok az üres 
sírnál.
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IstEntIsztElEtEK
9.30 Fonyód – a hónap 1. és 3. vasárnapján
(1. vasár napon úrvacsorai istentisztelet)
9.30 Balatonszemes – a hónap 2. és 4. va -
sár napján (2. vasárnapon úrvacsorai isten-
tisztelet)
11.00 Balatonboglár (ünnepnapon és a hó -
nap 1. vasárnapján úrvacsorai istentisztelet)
14.00 Balatonlelle – a hónap 1. va sárnapján
(úrvacsorai istentisztelet)
14.30 Hács – a hónap 2. és 4. vasárnapján
(2. vasárnapon úrvacsorai istentisztelet)
16.00 somogyvámos – minden hónap 2. és
4. vasárnapján (2. vasárnapon úrvacsorai is-
tentisztelet)
18.00 Balatonfenyves – nyári időszakban a
hónap 2. és 4. vasárnapján (2. vasárnapon
úrvacsorai istentisztelet)
BABA-MAMA KlUB Balatonbogláron
minden hónap 1. és 3. szerdáján 10 órától 

Állandó alkalmaink
BIBlIAóRáK 2.és 4. csütörtök, 17 óra
Balatonboglár, 2. szerda, 10 órától Balaton-
szemes (házi), 16 óra Fonyód (házi)
öKUMEnIKUs KUltURálIs Est
minden hónap utolsó keddjén 17 órakor 
Fonyódon, a múzeumban

Balatonboglári Evangélikus 
Egyházköz ség lelkészi Hivatala

Cím: 8630 Balatonboglár, Hétház u 17.
telefon: 85/950-965

E-mail: info.evangelikus@gmail.com
Honlap: www.erosvar.hu

A Facebook-on is jelen vagyunk.

Lelkész: Kőszeghyné Raczkó zsuzsanna
E-mail: kraczkozsuzsa@gmail.com

Mobil: 20/824-6376
Gyülekezeti munkatárs, hitoktató:

Kőszeghy Miklós
E-mail: m.koszeghxy@gmail.com

Mobil: 20/824-6377

Pünkösdi missziói nap és rajzpályázat 

Május 16-án, pünkösd hétfőn gyülekezeti missziói napot rendezünk Balatonboglá-
ron az evangélikus templom előtti téren, melynek keretében rajzpályázatot írunk ki
óvodástól középiskolás korú gyermekek részére. 
A művek A4-es méretben, tetszőleges technikával  készülhetnek. Témája a pünkösdi
történet Apcsel 2,1-13 igeszakasz alapján.
A lap hátulján kérjük a nevet, a lakcímet és az életkort feltüntetni. 
A program 11 órakor Istentisztelettel kezdődik, majd a közös ebéd után a felnőtteket
előadásra hívjuk, a gyerekek közül pedig a játékos versenyek legügyesebbjét
pünkösdi királlyá koronázzuk.  
A napot táncházzal zárjuk, ahol népi hangszerekkel is megismerkedhetnek az
érdeklődők.
További információ a gyülekezet honlapján olvasható. Mindenkit szeretettel várunk!


